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  WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

          

 
 
dot.: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego: „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości  
w Polanowicach”  
 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje iŜ do Zamawiającego 
wpłynęło zapytanie o następującej treści: 

 
1. Prosimy o udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy o których mowa w punkcie  V.1 strona 33 

Programu funkcjonalno-uŜytkowego  
 
Decyzja o warunkach zabudowy obecnie jest na etapie przygotowania i zostanie udostępniona przed 
przystąpieniem do prac projektowych, natomiast główne załoŜenia decyzji znajdują się w PFU oraz SIWZ. 
 
 

2. Czy na potrzeby wyŜej wymienionego zadania została sporządzona ekspertyza budowlana istniejących 
budynków. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie. 

 
 
Nie, nie została sporządzona ekspertyza budowlana istniejących budynków. 

 
 

3. Podanie ilości powierzchni placów i chodników, gdyŜ na podanej mapce trudno oszacować właściwą ilość 
do kalkulacji. 
 
 

Inwestor nie dysponuje szczegółowymi pomiarami. Poszczególne ilości będą wynikały z przedstawionego 
projektu przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich elementów zgodnych z PFU. 
 
  



 
4. Na stronie 5 pkt. 3 SIWZ – roboty montaŜowe jest zapis „montaŜ urządzeń wyładowczych w budynku 

magazynowym” proszę o wyjaśnienie - na czym polega wyładunek, czego dotyczy? 
 
Wyładunek będzie dotyczył zboŜa poprzez zamontowane urządzenia wyładowcze do pomieszczeń 
magazynowych (Ŝmijki, dmuchawy, kosz zasypowy).   
 

5. W kaŜdym z obiektów mają być telefony, jaki ma być  operator – czy gmina sama ogłosi przetarg na wybór 
operatora i obsługę. 

 
Inwestor we własnym zakresie dokona wyboru operatora wraz z obsługą. 
 

6. Czy podlegają wycenie wewnętrzne instalacje sanitarne - w szacunkowych kosztach remontu – tabele są 
wyzerowane – nie liczone w bilansie robót do wykonania. Np. budynek nr 2 – brak instalacji sanitarnych. 

 
W projektowanym budynku naleŜy przewidzieć wewnętrzne instalacje sanitarne (wodociągowe, centralnej 
wody uŜytkowej) zgodnie z PFU. 
 

7. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w budynku byłego cielętnika adoptowany na zakład 
przetwórstwa owocowo – warzywnego, w rozpatrywanym zakładzie prowadzona będzie drobna produkcja 
przetworów z warzyw i owoców, planowane zatrudnienie od 5-10 osób. Inwestor nie dysponuje szczegółową 
koncepcją poza tą podaną w PFU, natomiast zaznacza, iŜ budynek przetwórni owocowo – warzywnej 
powinien spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa poŜarowego i 
ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
Obiekt ten nie będzie wyposaŜony w urządzenia, natomiast powinien być przygotowany do ich ewentualnego 
wmontowania, standard higieny powinien być tak jak dla pomieszczeń produkcyjnych. 
 

8. Kto ma płacić z tytułu umowy o dostawę mediów, czy wystarczą tylko warunki podłączenia a Zamawiający 
podpisze umowę i poniesie koszty opłat. 

 
Inwestor jest zainteresowany wykonaniem zadania wraz z dostawą mediów, koszty opłat związane dostawą 
mediów powinny być skalkulowane przez Wykonawcę w ramach oferty. 
  

9. Gdzie ma być odprowadzona woda deszczowa  z projektowanych instalacji odwodnienia budynków  
i placów? 

 
NaleŜy przewidzieć wprowadzenie do istniejącej kanalizacji deszczowej.  
 

10. Proszę określić zakres robót budowlanych(czy wszystkie budynki do remontu czy cześć do wyburzenia)? 
 
Zakres prac budowlanych obejmuje remont wszystkich budynków. 
 

11. Czy podana powierzchnia zabudowy blisko 3000 m2 dotyczy tylko tego etapu? 
 
Tak, dotyczy tylko tego etapu. 
 

12. Jak duŜa działka do zagospodarowania i co znaczy zieleń? 
 
Inwestor nie dysponuje szczegółowymi pomiarami. Poszczególne ilości będą wynikały z przedstawionego 
projektu przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich elementów zgodnych z PFU. Zieleń tzn. 
uporządkowanie terenu , posiania trawy oraz dokonania nasadzeń krzaków niskopiennych. 
 

13. Czy całość terenu do zagospodarowania jest do ogrodzenia? 
 
Nie, teren nie będzie odgrodzony oddzielnym ogrodzeniem. 
 

14. Czy są drzewa do wycinki, jeśli tak to czy jest pozwolenie? 
 



Tak, pozwolenie na wycinkę drzew dostarczy Inwestor w oparciu o zatwierdzony projekt opracowany przez 
Wykonawcę. 
 

15. Czy przy wieloletnim zanieczyszczeniu przez ścieki nie potrzeba wymienienia gruntu przyległego? 
 
Nie, Inwestor nie przewiduje ww. wymiany. 
 

16. Co z materiałami z rozbiórek i ziemią? 
 
Wykonawca na swój koszt stopniowo usunie z placu budowy śmieci, gruz, odpady, nadwyŜki mas ziemnych 
 i materiały rozbiórkowe, natomiast Inwestor wskaŜe miejsce składowania w odległości do 4 km materiał 
pochodzący z rozbiórki dróg tzn. kostkę granitową oraz płyty betonowe,   
 

17. Czy przy nowym wykorzystaniu obiektów nie trzeba zmienić powierzchni okien, szerokości drzwi i korytarzy 
itp.? 

 
Zmiany i uŜytkowanie powinno wynikać z koncepcji projektowej opracowania przez Wykonawcę, natomiast 
Inwestor na obecnym etapie ww. zmian nie przewiduje.  
 

18. Jaki jest stan przyłączy wod. kan i elektrycznych, czy jest np. wystarczająca moc? 
 
Docelowo zapotrzebowanie na energię i wodę będzie wynikało z projektu oraz warunków technicznych  
o które będzie występował oferent.  Inwestor na tym etapie nie precyzuje ilości gniazd elektrycznych oraz ich 
rozmieszczenia a takŜe na zapotrzebowaną moc, będzie to wnikać z koncepcji projektowej złoŜonej przez 
Wykonawcę. 
 

19. Czy wykonano aktualne ekspertyzy budynków które są w fatalnym stanie i ich stan róŜni od od wskazanego 
w specyfikacji poniewaŜ? Są poddawane działaniu wód opadowych ze względu na zniszczone dachy ? 

 
Nie, nie wykonano aktualnych ekspertyz. 
 

20. Jaki standard wykończeń naleŜy przyjąć? 
 
Standard wykończeń jest wyszczególniony w SIWZ. 
 

21. Jakich parametrów dociepleniowych oczekuje Inwestor dla poszczególnych budynków? 
 
Zgodny z warunkami technicznymi dla obiektów i pomieszczeń opisanych w SIWZ. 
 

22. Niektóre budynki mogą wymagać osuszania co spowoduje wydłuŜenie procesu budowlanego. Czy inwestor 
w takim przypadku przewiduje wydłuŜenie terminu realizacji? 

 
Nie, Inwestor nie przewiduje wydłuŜenia terminu realizacji inwestycji. 
 

23. Co z obiektami gdzie nie ma izolacji poziomej? 
 
NaleŜy przewidzieć izolacje poziomą. 
 

24. Czy wskazane w specyfikacji obiekty znajdują się pod nadzorem Konserwatora Zabytków? 
 
Nie, obiekty nie znajdują się pod nadzorem Konserwatora Zabytków. 
 

25. Jaki sposób ogrzewania jest preferowany? 
 
Propozycja wykonawcy do akceptacji przez Inwestora. 
 

26. Czy inwestor wykonał badania geologiczne i czy moŜe je przekazać? 
 
 Nie, Inwestor nie posiada badań gelogicznych. 
 



27. Wysokość pomieszczeń w budynku nr 4 podanym w PFU jako budynek magazynowo – produkcyjny jest 
niezgodna z ww. przeznaczeniem. 

 
Inwestor dopuszcza zmianę wysokości pomieszczeń w budynku nr 4 (w załączeniu zdjęcia) w celu 
dostosowania go do warunków technicznych oraz obowiązujących przepisów . 
 

28. Jakie ma być zastosowane oświetlenie dla poszczególnych pomieszczeń ? 
 
W zaleŜności od charakteru pomieszczeń oraz obowiązujących przepisów, naleŜy w koncepcji przetargowej 
przewidzieć zewnętrzne oświetlenie budynków, parkingów.  

 
 
 
 


